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3 MAJA – ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 

 

W najbliższym tygodniu przypada ważne święto dla naszego kraju – Święto Konstytucji 3 Maja oraz 

Święto flagi, więc  skupimy się na tym temacie. Zaczniemy od zagadki i krzyżówki. 

 

Pytanie nietrudne, to każdy z was 

Przyzna. Jak się nazywa nasza 

Ojczyzna? 
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1. Inaczej kraj. 

 2. „Białopióry ptak, naszej Polski znak”. 

 3. „Biel na niej jest i czerwień,  

 powiewa, gdy wiatr się zerwie” 

 4. Najdłuższa i największa rzeka w Polsce. 

 5. Na głowie orła.  

 6. Miesiąc, w którym obchodzimy Święto Konstytucji. 
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W Polsce jest 16 województw. 

Największe jest mazowieckie a najmniejsze jest województwo opolskie. 

Stolica każdego województwa ma swój herb (jak na powyższej mapie). 

Polska sięga od Bałtyku na północy do Tatr na południu, od Bugu na wschodzie po Odrę i Nysę 

Łużycką na zachodzie. 

Zajmuje obszar 312.685 kilometrów kwadratowych. 

Polska leży w centralnej Europie. 
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SYMBOLE PAŃSTWOWE. 
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Wykonaj Orła Białego. Do korpusu, który masz poniżej dorób skrzydła. W tym celu obrysuj na białym 

papierze swoje ręce, wytnij je i doklej do Orła w miejsce skrzydeł, kciukiem do dołu. Następnie 

pokoloruj tło. 
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Nasza Ojczyzna, tak jak i my, obchodzi swoje święta. Dowiemy się jakie? 

CO TO SĄ ŚWIĘTA NARODOWE? 

Każdy naród  obchodzi święta narodowe. Nawiązują one do najważniejszych wydarzeń historycznych i 

bohaterów narodowych. Urzędy państwowe i inne publiczne budynki są w tym dniu ozdobione 

flagami w barwach państwowych. Radio i telewizja nadają audycje o tematyce patriotycznej. W 

miejscach pamięci narodowej, np. przy grobach bohaterów narodowych, ustawiane są honorowe 

warty. 

W Polsce obecnie obchodzimy: 

Święto Konstytucji 3 Maja, 

Święto Odzyskania Niepodległości, 

Święto Wojska Polskiego. 

Święto konstytucji majowej zostało ustanowione na pamiątkę pierwszej polskiej konstytucji, 

uchwalonej 3 maja 1791 roku. Uchwalono ją podczas Sejmu Czteroletniego w Warszawie, w latach 

1788 – 1792, który miał na celu zreformowanie ustroju państwa. Polacy pamiętali przez całe 123 lata 

niewoli, kiedy naszego państwa nie było na mapach Europy oraz świata i dlatego w rocznicę jej 

uchwalenia świętujemy. Dodać należy, że Konstytucja 3 Maja uważana jest za jedną z najbardziej 

postępowych ustaw państwowych, uchwalonych w XVIII wieku. Po odzyskaniu przez Polskę 

niepodległości, w 1918 roku, sejm ustanowił dzień 3 maja świętem narodowym. Obecnie również 

obchodzimy to święto. 

Tak wygląda obraz Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 
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Wszyscy Polacy w tym dniu wpinają sobie na piersi kokardę narodową w barwach biało – 

czerwonych. Widzisz ją poniżej. 

Pokoloruj ją albo zrób taką samą z biało – czerwonej wstążeczki. 
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Dnia 2 maja obchodzone jest święto naszej biało – czerwonej flagi.  

 

Poniżej mamy wierszyk Czesława Janczarskiego:  

Flaga biało – czerwona   

Nad Wisłą i Odrą, 

nad polem, nad zbożem,  

nad polskim okrętem,  

co płynie przez morze, 

 nad szkołą,  nad hutą, 

 nad pieśnią żołnierza, 

 nad szybem górniczym, 

 gdzie kilof uderza – 

wesoła i dumna, 

i sercu tak bliska, 

czerwienią i bielą  

lśni flaga ojczysta. 

 

 

 

 

 

 

 

 


